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Onderverp  Wijziging van de beschikking d.d. 13 april 2021 voor het

project 'de Hollandse garnaal tussen de Dubbele Dijk’

Geachte (EEE—
Op 13 april 2021 hebben wij besloten om u subsidie te verstrekken voor het project ‘de Hollandse

gamaal lussen de Dubbele Dijk’, Wi) hebben u een subsidie verstrekt van € 20,000 en deze direct

vastgesteld. Omdat de subsidie staatssteun vormt en toepassing wordt gegaeven aanaan de

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) Nr. 6517/2014 van de Europese
Commissie van 17 juni 2014, hierna: AGVY) had de beschikkking er anders uit moeten zien. Wij
hebben u hierover geinfarmeaerd en aangegeven dat wij ons besluit van 13 april 2021 zullen wijzigen.

Wijzigingsbesluit
Het besluit van 13 april 2021, met documentnummer 2021-026926, wordt als volgt gewijzigd:

- De subsidie is bij besluit van 13 april 2021 direct vasigestald, Dit word! gewijzigd in een incideniale

subsidieverening op grand van artikel 4:23, derde lid, van de Algemeane wel bastuursrecht van €

20.000, waarbi] 100% van hat subsidiebedrag wordt bevoorschol, Dea totale projacikosten ad € 60.000

als opgenamen in de bagraoting bij de aanvraag zijn als subsidiabele kosten aangemerkt.
- Het subsidiebedrag wordt 100% bevoorschot. Het voorschot van € 20.000 maken wij binnenkort aan u

aver op bankrekeningnummer(EEE© EE <r
varmelding van het documentnummer van deze brief "2021-040555".

-  Binnen 13 weken na uitvoering van de activiteiten wordt conform artikel 3.7, eerste lid, onder a, van de

Procedureregeling een aanvraag om een beschikking tot vaststelling ingediend.
- De subsidie wordt verstrekt met toepassing van artikel 25 AGVY. Daarom wordt bij de aanvraag om een

beschikking tof vaststelling van de subsidie op grond van artikel 3.3, derde lid, van de

Procedurarageling ean varklaring inzake werkelijke kosten overgelagd. In de verklaring geeft de

subsidieontvanger aan:

a. dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht, voorzien van een korte

loelichting,
b. dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;

c. het totale bedrag van de gerealiseerde subsidiabele kosten;
d. in voorkomend geval, de stand van de egalisatiereserve;
a. het totale bedrag van de gerealiseerde opbrengsten, inclusief bijdragen van derden, en

f. het totale bedrag van de gerealisserde eigen bijdrage,
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Aan het besluit van 13 april 2021 wordt het volgenda toegevoeqd:

Staatssteun

Bij deze subsidisverlening is sprake van staatssteun waardoor de madedinging wordt vervalst en draigh te

leiden tol een ongunstige beinvieading van hat handalsverkeear in de EL. Verordaning (EL Nr. 6231/2014 van de

Cammissia van 17 juni 2014 waarbi] bepaalde categorieén van staun op grond van de artikelan 107 en 108 van

het Vierdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard

(AGVY), is van toepassing op deze subsidieverlening. Op grond van artikel 25% AGVY kan de steun geoorloofd
warden varstrekl, Uw onderzosks- en antwikkelingsproject vall binnen de categorie van experimantsle
antwikkesling,

De projectkosten als opgenomen in de begroting bij de aanvraag zijn alle aan te merken als subsidiabele kosten

genoemd in arlikel 235, derde lid, van de AGVV. In uw bagroting heeft u rekening gehauden mel de

afschrijvingskosten van apparatuur en uitrusting. De aan u verleende subsidie van maximaal € 20,000 bedraagt
343, 3% van de subsidiabele kostan. Dit subsidiepercantage valt binnen de maximala steunintensitait van 43%

{25% op grond van artikel 25, lid 5, onder ¢c van de AGVY voor experimentele ontwikkeling, vermeerderd met

20% op grond van arfikel 235, lid &, onder a, van de AGVY voor een kleine ondememing).

Eris voldaan aan de voorwaarden cpgenomen in hoofdstuk | en Il van de AGVY. De steun overschrijdt de

drempel van artikel 4, eerste lid, sub i, van de AGVVY niet. De aanvraag betreft een bedrag van € 20.000, de

drampel is € 15000.000 per enderneming per project. Tevens is er sprake van een stimulerend effect zoals volgl
uit artikel B van de AGVY,

Conform artikel 8 van de AGVVY zal. indien ter zake van de te subsidieren activiteiten reeds door een ander

bestuursorgaan of door de Europese Commissie steun is versirekt, de hoogte van de subsidie zodanig worden

aangepast dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan volgens de AGVY is toegestaan.

Canform artikel 8 van de AGWVY worden de publicatievarplichtingen nagelaafd.

Middels een verklaring heeft u aangegeven dat Noord Qogst Aquaponics geen ondememing in financigle

moeilijkheden is als badoald in artikel 2, onder 18, van de AGVY, Daarnaast healt u verklaard dat ar geen bavel

tot invordering tegen Noord Oogst Aquaponics uitstaat ingevolge een earder basluit van da Europese
Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interme markt is verklaard als bedoeld in artikel

1, id 4, van de AGYVY.

Voor het averige blijfit het besluit van 13 apnl 2021 onverminderd van kracht,

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?

Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017,
de Procedureregeling subsidies provincia Groningen 2018 van toapassing, De acluale versie van deze laalsle

regeling vindt u op onze website www.provinciegraningean.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als 1 het niet eens bent mat dit besluil heeft u de maogelijkheid om binnan zes weken na verzanddatum van

deze brief een bezwaarschrift in te dienen bij ons. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure

‘Bezwaar maken tegen aan besluit’ die u kunt vinden op de wabsite van de provincia Groningen
{www provineiegroningan.nll.

Hat indienan van een bazwaarschrift schort de werking van dit basluit niet op. U kunt daarvaor een varzoek om

voorlapige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op

www. rechispraak.nl.

Als u averweeadg! een bazwaarschrifl in te dianan, wilt u dan van tevaran hiarover contact met ons opnemen?
Misschien kunnen bezwaren door een toelichting worden wegoenoamen.

Heeft u nog vragen?
Voor eventuale vragen kunt u contact opnemen met het Subsidieteam, telefoonnummer 050 - 316 4700,

U kunt ons ook mailen via subsidies@ provinciagroningan.nl of een brief sturan naar Provincia Groningen,
Subsidieteam, Postbus 610, 8700 AP Groningen.



Om u snal van dienst te kunnen zijn, raden wij aan om bovenstaand dossiernummer te vermelden.

Wij wensen u veel succes bij de uilvoaring van uw demoproject met de Haollanse gamaal,

Hoogachtend,

LJ
Afdelingshoofd Landealijk Gebied an Water


